
 

 
 
 
 
 
 
 

 REGULAMIN KONKURSU NA WYBÓR PARTNERA do projektu „Podlaski 

uczeń cyfrowego świata - projekt rozwoju kompetencji cyfrowych wśród 

uczniów szkół podstawowych województwa podlaskiego” 

z dnia 26.06.2019r. 

§ 1 
Zakres Regulaminu 

1. Regulamin określa cele konkursu, zakres partnerstwa, warunki uczestnictwa w konkursie, zasady 
składania ofert, kryteria oraz sposób oceny ofert.  

2. Konkurs jest ogłoszony przez Białostocką Fundację Kształcenia Kadr, zwaną dalej w treści 
regulaminu BFKK.  

3. Postępowanie konkursowe prowadzone jest na podstawie art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o 
zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 
finansowej 2014-2020. 

4. Postępowanie konkursowe przeprowadza Komisja Konkursowa powołana przez Zarząd BFKK lub 
osobę upoważnioną przez Zarząd BFKK.  

§ 2   

Cel konkursu 
1. Celem konkursu jest wybór Partnerów do projektu „Podlaski uczeń cyfrowego świata - projekt 

rozwoju kompetencji cyfrowych wśród uczniów szkół podstawowych województwa 
podlaskiego”. Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Działanie 3.1 Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 
3.1.2 Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia 
ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych. Realizatorem jest Białostocka 
Fundacja Kształcenia Kadr (Lider Projektu). 

2. Celem głównym jest rozwijanie u uczniów szkół podstawowych kompetencji i umiejętności ICT. 
Okres realizacji: 01 września 2020 – 30 czerwca 2022. Działania zaplanowane w projekcie: 

a. Cyberbezpieczeństwo poprzez realizację dodatkowych zajęć na temat 

bezpieczeństwa w sieci, w tym ochrony przed przemocą czy fake news z 

udziałem praktyków, ekspertów oraz influencerów. 

b. Projekty multimedialne na temat zawodów przyszłości realizowane przez grupę 

uczniów w formule regionalnego konkursu z nagrodami.  

c. Cyfryzacja zajęć z przedmiotów poprzez stworzenie kontentów oraz ćwiczeń do 

wykorzystania przez nauczycieli i uczniów z wykorzystaniem technik 

multimedialnych oraz Internetu.  

d. Nauka programowania w ramach zajęć pozalekcyjnych i kół zainteresowań z 

wykorzystaniem nowoczesnych pomocy dydaktycznych dla dzieci i młodzieży.  

e. Program stypendialny dla uczniów uzyskujących wysokie wyniki w nauce z 

regulaminem przyznawania stypendiów współtworzonym z udziałem 

pracodawców i praktyków z sektora informatycznego.  

f. Wyjazdy edukacyjne do firm lub na eventy związane z nowymi technologiami. 

g. Szkolna liga e-sportowa: rozgrywki w popularne gry pomiędzy drużynami 

reprezentującymi poszczególne szkoły. 



 

 
 
 
 
 
 
 

h. Program wspomagania szkoły w zakresie indywidualizacji pracy z uczniem ze 

specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, w tym z 

niepełnosprawnością ̨oraz wsparcie na rzecz ucznia młodszego. 

i. Wyposażenie mobilnej  pracowni komputerowej. Wyposażenie mobilnej  

pracowni TIK dostępnej dla szkół  biorących udział w projekcie zapewniającej 

warunki do podnoszenia kompetencji cyfrowych. Pracownia wyposażona 

zostanie w pakiet oprogramowania specjalistycznego (produkcja materiałów 

multimedialnych, programowanie) oraz oprogramowania edukacyjnego.  

3. Oferent może zaproponować dodatkowe elementy modelu na etapie przygotowani wniosku o 
dofinansowanie. 

4. Po rozstrzygnięciu konkursu i podpisaniu umowy o dofinansowanie z Instytucją Pośredniczącą, 
pomiędzy wyłonionymi Partnerami a BFKK zawarta zostanie Umowa partnerska na wspólną 
realizację projektu.  

 § 3 

Zakres partnerstwa 

1. Rolą Partnerów będzie wspólna, razem z pozostałymi Partnerami, realizacja projektu oraz udział 
w jego wdrażaniu zgodnie z etapami założonymi we wniosku o dofinansowanie, w ramach 
przewidzianego na poszczególne zadania budżetu.  

§ 4 
Warunki uczestnictwa w konkursie 

1. W konkursie mogą brać udział podmioty, które spełniają następujące warunki (kryteria dostępu): 

1.1. posiada doświadczenie w realizacji minimum 1 projektu/przedsięwzięcia związanego z 
organizacją kształcenia dzieci i/lub młodzieży w formie szkolnej w zakresie programowania 
na terenie województwa podlaskiego zrealizowanego w latach 2014-2019, 

1.2. złożenie oświadczenia dotyczącego deklaracji wniesienia wkładu finansowego lub 
rzeczowego w realizację projektu w wysokości 10 % przyszłego budżetu projektu po stronie 
Oferenta (załącznik nr 4). 

2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty na wzorze stanowiącym załącznik nr 1 
do niniejszego Regulaminu. 

3. Oferta musi być sporządzona w języku polskim. 

4. Po wygraniu konkursu na projekt w Instytucji Pośredniczącą, BFKK będzie wymagało w ciągu 14 
dni kalendarzowych złożenia dokumentów:   

4.1. aktualny odpis z KRS lub odpowiedniego wyciągu z Ewidencji lub inne dokumenty 
potwierdzające status prawny podmiotu i umocowanie osób go reprezentujących 
złożone w oryginale lub jako kopie poświadczone za zgodność z oryginałem i podpisane 
przez osobę uprawnioną do reprezentowania podmiotu;  

4.2. pisemne oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów 
publicznoprawnych (załącznik nr. 2); 

4.3. oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z otrzymania dofinansowania na podstawie 
art. 207 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 
r. poz. 885, z późn. zm.) (załącznik nr. 3).  

5. Jeden podmiot może złożyć tylko jedną ofertę.  



 

 
 
 
 
 
 
 

§ 5 
Zasady składania ofert 

1. Oferty należy złożyć w siedzibie BFKK w zamkniętej kopercie najpóźniej do dnia 19.07.2019 r., do 
godziny 15:00 z dopiskiem „Otwarty konkurs na wybór Partnerów projektu „Podlaski uczeń 
cyfrowego świata - projekt rozwoju kompetencji cyfrowych wśród uczniów szkół 
podstawowych województwa podlaskiego”” na adres: Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr, ul. 
Spółdzielcza 8, 15-441 Białystok lub wysłać na e-mail: fundacja@bfkk.pl . 

2. Za datę złożenia oferty uznaje się dzień złożenia oferty w BFKK.  

3. Oferty złożone po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane i nie będą zwracane do 
nadawcy.   

4. Przy przesłaniu oferty drogą kurierską lub pocztową ryzyko uszkodzenia, zniszczenia, nie dotarcia 
oferty na czas i w miejsce wskazane do składania ofert ponosi podmiot składający ofertę.  

§ 6 

Kryteria i sposób oceny ofert 

1. Nadesłane oferty będą podlegać ocenie Komisji Konkursowej powołanej przez Zarząd BFKK lub 
osobę upoważnioną przez Zarząd BFKK.  

2. Ocena złożonych ofert nastąpi zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach 
realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 
2014-2020. 

3. Partnerem będzie mógł zostać każdy podmiot spełniający kryteria dostępu. W Przypadku 
większej liczny zgłoszeń, w szczególności dla jednego typu podmiotu brane będą dodatkowe 
kryteria premiujące (łącznie do 20 punktów) służące porównaniu ofert i wybraniu partnera z 
większym potencjałem współpracy. 

4. Przy analizie zasadności i rzetelności określenia ofert Komisja Konkursowa zastosuje następujące 
kryteria oceny (premiujące):  

4.1. wykazanie posiadania doświadczenia w realizacji projektów/przedsięwzięć związanych z 
organizacją kształcenia dzieci i/lub młodzieży w formie szkolnej w zakresie programowania 
na terenie województwa podlaskiego (Oferent otrzyma punkty max 10), jeśli wykaże, że 
realizował: 
- w ostatnich 5 latach przed upływem terminu składania ofert 2 projekty/przedsięwzięcia – 
5 pkt 
- w ostatnich 5 latach przed upływem terminu składania ofert 5 projektów/przedsięwzięć– 
10 pkt 
Liczba punktów za każdy spełniony element nie podlega sumowaniu. 

4.2. Wykaże zgodność misji/profilu działalności Partnera z celami partnerstwa -  Partner 
reprezentuje przedsiębiorców sektora informatycznego (Oferent otrzyma punkty max 10 
pkt), jeśli wykaże, że misja/profilu działalności Partnera wynikająca z dokumentów 
założycielskich jest zgodny z celami partnerstwa: 
- brak zgodności  misji/profilu działalności Partnera z celami partnerstwa – 0 pkt 
- misja/profil działalności Partnera jest zgodny z celami partnerstwa (na podstawie 
dokumentów założycielskich np. statut) – 10  pkt 
Liczba punktów za każdy spełniony element nie podlega sumowaniu. 

5. Ocena ofert zostanie przeprowadzona przez trzech członków Komisji. Każdy z członków komisji 
może przyznać danej ofercie maksymalnie 20 punktów. Ostateczną liczbę punktów przyznaną 
oferentowi stanowić będzie średnia ocen trzech członków Komisji. Liczba punktów zostanie 
zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.  

mailto:fundacja@bfkk.pl


 

 
 
 
 
 
 
 

6. Z postępowania konkursowego Komisja Konkursowa sporządzi protokół zawierający punkty 
przyznane ofertom wraz z uzasadnieniem. Załącznikami do protokołu będą karty indywidualnej 
oceny każdej oferty przez członków Komisji Konkursowej.   

7. Spośród wszystkich ofert utworzona zostanie lista rankingowa. BFKK będzie w pierwszej 
kolejności podejmować współpracę z Partnerem z pierwszego miejsca na liście rankingowej a w 
przypadku odmowy współpracy będzie podejmować współpracę partnerstwa z instytucjami z 
dalszych miejsc na liście rankingowej. Ponadto przy ostatecznym wyborze partnera BFKK będzie 
kierowała się specyficznymi cechami partnerów zapewniającymi najlepsze warunki do osiągnięcia 
zakładanych celów projektu. 

§ 7 

Postanowienia końcowe 

1. BFKK zastrzega sobie prawo do:  

1. unieważnienia naboru bez podania przyczyny;  

2. zmiany zapisów niniejszego Regulaminu nie później niż 7 dni kalendarzowych przed 
zamknięciem konkursu.  

2. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie zamieszczona na stronie internetowej 
www.bfkk.pl oraz przekazana podmiotom, które złożyły ofertę, niezwłocznie po zatwierdzeniu 
wyników konkursu przez Zarząd BFKK.   

3. Nazwa podmiotu wyłonionego w wyniku rozstrzygnięcia konkursu będzie opublikowana na 
stronie internetowej www.bfkk.pl   

4. Po otrzymaniu informacji o rozstrzygnięciu konkursu podmiotom, które złożyły ofertę, 
przysługuje odwołanie od decyzji Komisji konkursowej. Odwołanie należy wnieść w formie 
pisemnej do Prezesa Zarządu BFKK w terminie 5 dni kalendarzowych od dnia zamieszczenia 
informacji o rozstrzygnięciu konkursu.  

  

Załączniki:  

1. Formularz oferty, 

2. Wzór Oświadczenia o niezaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów 
publicznoprawnych, 

3. Wzór Oświadczenia nie podleganiu wykluczeniu z otrzymania dofinansowania na 
podstawie art. 207 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, 

4. Oświadczenie dotyczące deklaracji chęci wniesienia wkładu finansowego lub rzeczowego 
w realizację projektu w wysokości 10% przyszłego budżetu projektu po stronie Oferenta. 
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